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Designeren har hentet inspiration fra Nina Simones version af ’Feeling Good’ til denne 
harmoniske og yderst komfortable sweater i strukturstrik. Følelsen af frihed og velbefindende 
kommer til udtryk gennem den rummelige form, og den udsøgte blanding af Peruvian, Saga 
og Tilia gør, at man får fornemmelsen af chunky blød luksus.

Feeling GoodDesign: Ditte Lerche

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL

MÅL
Passer til brystvidde: 82-88 (89-97) 98-105 
(106-115) 116-125 cm
Overvidde: 106 (110) 120 (130) 140 cm
Længde: 64 (64) 67 (67) 70 cm
Ærmelængde: 43 (41) 41 (39) 39 cm

STRIKKEFASTHED
12,5 m og 15 pinde i mønster på pind 8 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkefastheden er målt efter vask.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. Rammer du bredden men ikke højden, 
kan det hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal 
til træ eller omvendt.
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 (150) 150 (200) 200 g Saga fv. 303 (Sea Glass)
400 (450) 500 (550) 600 g Peruvian fv. 333 
(Sea Foam)
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia fv. 281 (Rime Frost)
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia fv. 340 (Ice Blue)
Hele arbejdet strikkes med alle 4 tråde holdt 
sammen.

Rundpind 6 og 8 mm, 80-100 cm.
Strømpepinde 6 og 8 mm 
(strømpepinde udelades hvis der strikkes magic loop på 
rundpind)

Maskemarkører
Maskeholdere eller maskesnor
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

h-udt (højrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret. 

Bobbel (når der strikkes frem og tilbage)
På retsiden (mønsterets 6. pind): Strik [1 r, slå om p, 
1 r] i næste m, vend, strik de 3 m vr, vend, løft 1. m ret 
løs af, 2 r sm, træk den løse m over og stram garnet lidt 
og strik videre.
Næste p (vrangsiden, mønsterets 7. p): Strik vr til 
den maske ”der holder” bobblen, 2 vr sm (se særlige 
teknikker), stik venstre pind ind under nakken på 
vrangmasken der sidder under den sammenstrikkede 
maske på højre pind, løft forsigtigt denne maske op på 
venstre pind og strik den vrang. 

Bobbel (når der strikkes rundt)
På mønsterets 6. omg: Strik boblen som når der 
strikkes frem og tilbage.
Næste omg (mønsterets 7. omg): Strik til 1 m før den 
maske boblen hænger på, vip arbejdet en smule mod 
dig selv, så du kan se maskerne på vrangsiden, stik 
højre pind ned i ”nakken” på masken der sidder lige 
under den første maske på venstre pind og strik ret i 
denne, strik 1. og 2. m på venstre pind ret sammen.

SÆRLIGE TEKNIKKER

2 vr sm (Continental purl)
Hvis masken der holder boblen bliver for lang og løs, 
kan det afhjælpes ved at strikke de 2 vrang sammen på 
følgende måde:
Hold garnet foran arbejdet (mod dig selv), stik højre
pind ind i første maske på venstre pind, som når 
masken skal strikkes vrang. Med venstre pegefinger 
fører du garnet mod urets retning, omkring spidsen 
af højre pind. Hold gerne garnet lidt stramt, så løkken 
ikke smutter af pindespidsen. Mens du fortsat holder 
garnet lidt stramt, skubber du pinden igennem masken, 
fra venstre mod højre, stadig med løkken siddende på 
pindespidsen.

Hvis det er nødvendigt, kan du stramme garnet lidt når 
masken er kommet godt over på højre pind.

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik pinden ind forfra 
i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker. 

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra med europæisk skulder-
konstruktion. 

Først strikkes ryggens bærestykke, frem og tilbage. 
Herefter strikkes der masker op i langs ryggens 
skulderstykker og skuldrene strikkes hver for sig, for 
derefter at blive samlet midt for til forstykke.

 Når forstykkets bærestykke er færdigstrikket, samles 
arbejdet og resten af kroppen strikkes rundt. S

weateren er konstrueret med flere masker på forstykket 
end på ryggen.

Der strikkes masker op langs ærmegabet og ærmet 
strikkes rundt, oppefra og ned.

Til sidst strikkes der masker op langs halsåbningen og 
halskanten strikkes, og bukkes om og sys til på 
vrangsiden.
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Opskrift
BÆRESTYKKE 
Ryg
Slå 24 masker op på pind 8 mm, med alle 4 tråde holdt 
sammen, med følgende inddeling.
Slå 4 m op, indsæt markør, slå 16 m op, indsæt markør, 
slå 4 m op = 24 m i alt.

Nu fortsættes der i mønster, med 4 glatstrikkede 
masker i hver side, markørerne flyttes fra venstre til 
højre pind efterhånden.
1. p (vrangsiden): 4 vr, strik r til de sidste 4 m, 4 vr.

2. p: 4 r, v-udt, strik ret til de sidste 4 m, h-udt, 4 r.

3. p: 4 vr, strik ret til de sidste 4 m, 4 vr.

4. p: 4 r, v-udt, strik ret til de sidste 4 m, h-udt, 4 r.

5. p: Strik vrang pinden ud.

6. p: 4 r, v-udt, *2 r, bobbel*, gentag fra * til *, til de 
sidste 6 m, 2 r, h-udt, 4 r.

7. p: Strik vrang pinden ud som beskrevet i afsnittet 
særlige forkortelser: ”bobbel”.

8. p: 4 r, v-udt, strik ret til de sidste 4 m, h-udt, 4 r.

9. p: 4 vr, strik ret til de sidste 4 m, 4 vr.

10. p: 4 r, v-udt, strik ret til de sidste 4 m, h-udt, 4 r.

11. p: 4 vr, strik ret til de sidste 4 m, 4 vr.

12. p: 4 r, v-udt, 2 (0) 0 (0) 2 r, strik rib (2 vr, 2 r) til 
markøren, h-udt, 4 r.

13. p: 4 vr, 1 (0) 0 (0) 1 r, 2 (1) 1 (1) 2 vr, strik rib 
(2 r, 2 vr) til de sidste 1 (3) 3 (3) 1 m før markør, 1 (2) 
2 (2) 1 r, 0 (1) 1 (1) 0 vr, 4 vr.

14. p: 4 r, v-udt, 1 ( 0) 0 (0) 1 vr, 2 (1) 1 (1) 2 r, strik 
rib (2 vr, 2 r) til de sidste 1 (3) 3 (3) 1 m før markør, 
1 (2) 2 (2) 1 vr, 0 (1) 1 (1) 0 r, h-udt, 4 r.

Nu er der strikket en hel mønsterrapport og der er 
taget 7 masker ud i hver side = 30 m i mellem 
markørerne.

Fortsæt på denne måde, med mønster og udtagninger 
på hver retsidepind, vær samtidig påpasselig med at 
tælle dig frem når du går i gang med næste mønster-
rapport, at mønsteret liner op lige over hinanden, 
dvs. bobler over bobler, i ribstykket skal glatstrikkede 
masker være over glatstrikkede fra forrige mønster-
rapport, osv.

Fortsæt således til der er taget ud ialt 19 (20) 22 (24) 
27 gange i hver side = 62 (64) 68 (72) 78 m i alt.
Slut med 11. (13.) 3. (7.) 13. mønsterpind, som er en 
pind fra vrangsiden.

Vend arbejdet til retsiden og indsæt et mærke i den 
første og sidste maske på pinden. Disse mærker skal 
sidde fast i maskerne.

Udtagningerne til skuldre er nu færdigstrikket.

Fortsæt i mønster og strik yderligere 25 (23) 25 (23) 
25 mønsterpinde UDEN udtagninger. 
Slut med 8. (8.) 14. (10.) 10. mønsterpind, som er en 
pind fra retsiden.

Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder 
eller maskesnor.



4 af 8#FilcolanaFeelingGood

HØJRE SKULDER
Læg arbejdet foran dig med retsiden op, maskerne på 
maskeholderen skal være tættest på dig selv. 

Begynd ved mærket og strik med pind 8 mm og alle 
4 tråde holdt sammen, masker op langs retsiden af de 
glatstrikkede masker, frem til opslagskanten således:
Strik 2 masker op, indsæt markør, strik 20 (22) 26 
(28) 32 masker op, indsæt markør strik 2 m op, sidste 
maske strikkes op i opslagskanten = 24 (26) 30 (32) 
36 masker.

1. p (vrangsiden): 2 vr, strik r til de sidste 2 m, 2 vr.

2. p: Strik ret pinden ud.

3. p: 2 vr, strik ret til de sidste 2 m, 2 vr.

4. p: Strik ret pinden ud.

5. p: Strik vrang pinden ud.
6. p: 2 (2) 3 (2) 4 r, *bobbel, 2 r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 1 (0) 0 (0) 2 m, 1 (0) 0 (0) 2 r.

7. p: Strik vrang pinden ud som beskrevet i afsnittet 
særlige forkortelser: ”bobbel”. 

8. p: Strik ret pinden ud.

9. p: 2 vr, strik ret til de sidste 2 m, 2 vr.

10. p: Strik ret pinden ud.

11. p: 2 vr, strik ret til de sidste 2 m, 2 vr.

12. p: 2 r, 1 (0) 0 (1) 1 vr, 2 (0) 0 (2) 2 r, *2 vr, 2 r*, 
gentag fra * til * til de sidste 3 (4) 4 (3) 3 m, 1 (2) 2 (1) 
1 vr, 2 r.

13. p: 2 vr, 1 (0) 0 (1) 1 r, 2 (0) 0 (2) 2 vr, *2 r, 2 vr*, 
gentag fra * til * til de sidste 3 (0) 0 (3) 3 m, 1 (0) 0 (1) 
1 r, 2 (0) 0 (2) 2 vr.

14. p: Som 12. p.

Gentag 1.-5. pind yderligere 1 gang.

Fortsæt i mønster fra 6. mønsterpind, og tag samtidig 
ud på hver retsidepind, således:
Næste p (retsiden): Strik mønster som anvist til de 
sidste 2 masker, h-udt, 2 r. 
De nye masker strikkes med i mønster efterhånden.

Fortsæt i mønster og med udtagninger i slutningen af 
hver retsidepind, til der er taget ud ialt 4 (6) 6 (6) 
6 gange = 28 (32) 36 (38) 42 m. 
Den sidste udtagning er på 12. (2.) 2. (2.) 2. mønster-
pind. 

Strik 13. (3.) 3. (3.) 3. mønsterpind. 
Bryd IKKE garnet, men lad maskerne hvile på en 
maskeholder.

VENSTRE SKULDER
Med 4 nye nøgler garn strikkes der masker op langs 
venstre side og placeres mærker på samme måde som 
på højre skulder, blot begyndes der ved opslagskanten 
og sluttes ved mærket.

Strik mønster således:
1.-5. p: Som på højre skulder

6. p (retsiden): 3 (2) 2 (2) 4 r, *bobbel, 2 r*, gentag 
fra * til * til den sidste 0 (0) 1 (0) 2 m, 0 (0) 1 (2) 2 r.

7.-14. p: Som på højre skulder.

Strik 1.-5. p yderligere 1 gang, sidste pind er fra vrang-
siden.

Fortsæt i mønster fra 6. mønsterpind, og tag samtidig 
ud i begyndelsen af hver retsidepind, således:
Næste p (retsiden): 2 r, v-udt, strik mønster pinden 
ud.

Fortsæt i mønster og med udtagninger i begyndelsen 
af hver retsidepind, til der er taget ud ialt 4 (6) 6 (6) 6 
gange = 28 (32) 36 (38) 42 m. 
Sidste udtagning er på 12. (2.) 2. (2.) 2. mønsterpind. 

Strik 13. (3.) 3. (3.) 3. mønsterpind som er fra vrang-
siden. 
Bryd garnet.

Forstykket samles
Flyt højre skulders hvilende masker tilbage på pinden 
og strik ifølge 14. (4.) 4. (4.) 4. mønsterpind, i 
slutningen af pinden slås 12 (10) 10 (12) 12 nye 
masker op med teknikken løkkeopslagning, og strik 
maskerne på venstre skulder over på pinden. 
Forstykket er nu samlet og der er 68 (74) 82 (88) 96 
masker på pinden.
Fortsæt i mønster fra 1. (5.) 5. (5.) 5. mønsterpind, 
på retsidepinde begynder du mønsteret ifølge højre 
skulder og slutter ifølge venstre skulder, omvendt på 
vrangsidepindene.
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Fortsæt således til du på forstykket har strikket samme 
antal pinde fra de opstrikkede masker på skuldrene, 
som på ryggen talt fra 1. mønsterpind fra nakken. 

Slut med 8. (8.) 14. (10.) 10. mønsterpind som er en 
pind fra retsiden. 

Vend ikke arbejdet.

KROP
Kun str. XS
I forlængelse af forstykkemaskerne indsættes en 
omgangsmarkør på højre pind, slå 1 ny m op med 
løkkeopslagning, flyt ryggens masker over på venstre 
side af rundpinden og strik disse vrang, slå 1 ny m op, 
indsæt en sidemarkør og strik vrang over forstykkets 
masker = 68 masker på forstykket og 64 masker på 
ryggen = 132 masker ialt.

Fortsæt i mønster som beskrevet nedenfor, begynd 
med 10. mønsteromgang og strik 10.-14. omgang: 

1. omg: Strik vrang omgangen ud.
2. omg: Strik ret omgangen ud.
3. omg: Strik vrang omgangen ud.
4. og 5. omg: Strik ret omgangen ud.
6. omg: *2 r, bobbel*, gentag fra * til * omgangen ud.
7. omg: Strik ret omgangen ud, ved boblerne strikkes 
udtagning og masker sammen som beskrevet i ”bobbel 
strikket rundt”.
8. omg: Strik ret omgangen ud.
9. omg: Strik vrang omgangen ud.
10. omg: Strik ret omgangen ud.
11. omg: Strik vrang omgangen ud.
12.-14. omg: *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag herefter 1.-14. omg yderligere 2 gange og strik 
1.-3. omg yderligere 1 gang, på sidste omgang strikkes 
der 1 v-udt på midten af hhv. ryggen og forstykket 
= 69 m på forstykket og 65 m på ryggen.

Kun str. S
Flyt ryggens masker over på venstre side af rundpinden 
og strik disse vrang, indsæt en sidemarkør og strik 
vrang over forstykkets masker, indsæt omgangsmarkør 
= 74 masker på forstykket og 64 masker på ryggen
= 138 masker ialt.

Næste omg: Strik ret til 1 m før sidemarkøren, v-udt, 
strik ret til 1 m før omgangsmarkøren, v-udt = 140 m.

Fortsæt i mønster som beskrevet nedenfor, begynd 
med 11. mønsteromgang og strik 11.-14. omgang, 
vær opmærksom på at masketallet reguleres 2 gange 
undervejs i mønsterrapporten.

1. omg: Strik vrang omgangen ud.
2. omg: Strik 1 r, 2 r sm, strik ret til sidemarkør, 1 r, 
2 r sm, strik ret omgangen ud = 138 m.
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3. omg: Strik vrang omgangen ud.
4. og 5. omg: Strik ret omgangen ud.
6. omg: *2 r, bobbel*, gentag fra * til * omgangen ud.
7. omg: Strik ret omgangen ud, ved boblerne strikkes 
udtagning og masker sammen som beskrevet i ”bobbel 
strikket rundt”, ved sidemarkørerne strikkes således: 
Strik til 1 m før markør, flyt masken til højre pind uden 
at strikke den, fjern markør, sæt masken tilbage på 
venstre pind, vip arbejdet en smule mod dig selv, så du 
kan se maskerne på vrangsiden, stik højre pind ned i 
”nakken” på masken der sidder lige under den første 
maske på venstre pind og strik ret i denne m, indsæt 
markøren igen og strik 1. og 2. m på venstre pind ret 
sammen.
8. omg: Strik ret omgangen ud.
9. omg: Strik vrang omgangen ud.
10. omg: Strik 1 r, v-udt, strik ret til sidemarkøren, 
1 r, v-udt, strik r omgangen ud = 140 m.
11. omg: Strik vrang omgangen ud.
12.-14. omg: *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag herefter 1.-14. omg yderligere 2 gange og strik 
1.-3. omg yderligere 1 gang, på sidste omgang strikkes 
der 1 v-udt på midten af hhv. ryggen og forstykket 
= 75 m på forstykket og 65 m på ryggen.

Kun str. M
Flyt ryggens masker over på venstre side af rundpinden 
og strik disse vrang, indsæt en sidemarkør og strik 
vrang over forstykkets masker, indsæt omgangsmarkør 
= 82 m på forstykket og 68 m på ryggen = 150 m ialt.

Strik 1 omgang ret.

Fortsæt i mønster som beskrevet nedenfor, begynd 
med 3. mønsteromgang og strik 3.-14. omgang, vær 
opmærksom på at masketallet reguleres 2 gange 
undervejs i mønsterrapporten.

1. omg: Strik vrang omgangen ud.
2. omg: Strik ret til 1 m før sidemarkøren, v-udt, strik 
ret til 1 m før omgangsmarkøren, v-udt, 1 r = 150 m.
3. omg: Strik vrang omgangen ud.
4. og 5. omg: Strik ret omgangen ud.
6. omg: *2 r, bobbel*, gentag fra * til * omgangen ud.
7. omg: Strik ret omgangen ud, ved boblerne strikkes 
udtagning og masker sammen som beskrevet i ”bobbel 
strikket rundt”.
8. omg: Strik ret omgangen ud.
9. omg: Strik vrang omgangen ud.

10. omg: Strik ret til 3 m før sidemarkør, 2 r sm, strik 
ret til 3 m før omgangsmarkør, 2 r sm, 1 r = 148 m.
11. omg: Strik vrang omgangen ud.
12.-14. omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * til 
sidste m, 1 r.

Gentag herefter 1.-14. omg yderligere 1 gange og strik 
1.-11. omg yderligere 1 gang = 81 m på forstykket og 
67 m på ryggen.

Kun str. (L) og XL
Slå 1 ny m op med løkkeopslagning, i forlængelse af 
forstykkemaskerne, flyt ryggens masker over på venstre 
side af rundpinden og strik disse vrang, slå 1 ny m 
op, indsæt en sidemarkør og strik vrang over forstyk-
kets masker, indsæt omgangsmarkør = (88) 96 m på 
forstykket og (74) 80 m på ryggen = (162) 176 m ialt.

Fortsæt i mønster som beskrevet nedenfor, vær 
opmærksom på at masketallet reguleres 2 gange 
undervejs i mønsterrapporten. 
Begynd med 12. mønsteromg og strik 12.-14. omg.
 
1. omg: Strik vrang omgangen ud.
2. omg: Strik ret til 3 m før sidemarkør, 2 r sm, 1 r, 
strik ret til 3 m før omgangsmarkør, 2 r sm, 1 r = (160) 
174 m.
3. omg: Strik vrang omgangen ud.
4. og 5. omg: Strik ret omgangen ud.
6. omg: *2 r, bobbel*, gentag fra * til * omgangen ud.
7. omg: Strik ret omgangen ud, ved boblerne strikkes 
udtagning og masker sammen som beskrevet i ”bobbel 
strikket rundt”.
8. omg: Strik ret omgangen ud.
9. omg: Strik vrang omgangen ud.
10. omg: Strik ret til 1 m før sidemarkøren, v-udt, strik 
ret til 1 m før omgangsmarkøren, v-udt, 1 r = (162) 
176 m.
11. omg: Strik vrang omgangen ud.
12.-14. omg: *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag herefter 1.-14. omg yderligere 1 gang og strik 
1.-11. omg yderligere 1 gang, på sidste omgang 
strikkes der 1 v-udt på midten af hhv. ryggen og 
forstykket = (89) 97 m på forstykket og (75) 81 m på 
ryggen.

Alle størrelser
Strik 1 omgang ret.
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RIBKANT RYG
Skift til rundpind 6 mm.

Ribkanten strikkes frem og tilbage, ryg og forstykke 
hver for sig, således:
1. p (retsiden): Tag 1. m r løs af, 4 r, strik rib 
(1 vr, 1 r) til 6 m før sidemarkør, 1 vr, 4 r, 1 vr. 
Vend arbejdet og lad de resterende masker hvile.

2. p: Tag 1. m r løs af, 4 vr, strik rib (1 r, 1 vr) til de 
sidste 6 m, 1 r, 5 vr.

Gentag disse 2 pinde, til ribkanten måler 8 cm, slut 
med en pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Luk de første 4 m ret af, *slå om 
pinden, 1 vr, stik venstre pind ind i omslaget og den 
anden maske på højre pind samtidig og træk dem begge 
over den første m, 1 r, træk 2. m på højre p over første 
m*, gentag fra * til *, til de sidste 4 m, luk disse ret af.

RIBKANT FORSTYKKE
Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker og strik 
ribkanten som ryggens ribkant.

HALSKANT
Begynd ved ryggens venstre skulder og strik med rund-
pind 6 mm og alle 4 tråde holdt sammen, 66 (70) 70 
(70) 70 masker op langs retsiden af halsåbningen.

Strik 16 omgange rib (1 r, 1 vr).

Luk løst af som maskerne viser.

Fold ribben om til vrangsiden og sy halskantens 
aflukningskant fast til vrangsiden med løse kastesting.

ÆRMER
Begynd i bunden af ærmegabet og strik med rund-
pind 8 mm og alle 4 tråde holdt sammen, 62 (62) 66 
(66) 66 m op langs retsiden af ærmegabet, indsæt en 
omgangsmarkør og saml omgangen.

Strik herefter mønster og indtagninger som beskrevet 
nedenfor, vær opmærksom på at mønsteret ikke passer 
helt under ærmet undervejs i indtagningerne.

1. omg: Strik vrang omgangen ud.

2. omg: 2 r sm, strik ret omgangen ud.

3. omg: Strik vrang omgangen ud.

4. og 5. omg: Strik ret omgangen ud.

6. omg: *2 r, bobbel*, gentag fra * til * omgangen ud.
7. omg: Strik ret omgangen ud, ved boblerne strikkes 
udtagning og masker sammen som beskrevet i ”bobbel 
strikket rundt”.

8. omg: Strik ret til de sidste 2 m, 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over.

9. omg: Strik vrang omgangen ud.

10. omg: Strik ret omgangen ud.

11. omg: Strik vrang omgangen ud.

12.-14. omg: Strik *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * 
omgangen ud.
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Note: Tilpas herefter mønsteret, så bobler og 2 r, 2 vr 
rib ligger lige over hinanden, som på kroppen.

Kun str. XS
Gentag 1.-14. omgang yderligere 3 gange, dog UDEN 
indtagninger = 60 m.

Kun str. S
Gentag 1.-14. omgang yderligere 2 gange, dog UDEN 
indtagninger = 60 m.
Gentag 1.-11. omgang yderligere 1 gang, dog UDEN 
indtagninger. 

Kun str. M
Gentag 1.-14. omgang yderligere 2 gange = 60 m.
Gentag 1.-11. omgang yderligere 1 gang, dog UDEN 
indtagninger.

Kun str. L og XL
Gentag 1.-14. omgang yderligere 2 gange = 60 m.
Gentag 1.-3. omgang yderligere 1 gang, dog UDEN 
indtagninger.

 

Alle størrelser
Strik 1 omgang ret.

Skift til pind 6 mm.

Rib
Næste omg (indtagningsomgang): *2 r løs af som 
skulle de strikkes r sammen, 1 r, træk de løse m over, 
2 vr sm*, gentag fra * til * omgangen ud = 24 m.

Strik 24 omgange rib (1 r, 1 vr).

Næste omg: Luk løst af som maskerne viser.

MONTERING
Hæft alle ender.

Vask sweateren ifølge anvisning på banderolerne og lad 
den tørre liggende fladt på et håndklæde.


